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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA OBOZU 

Ja, niżej podpisana/y .............................................................................................................................. 

kierunek studiów ……..……………….………………................................................  rok ………… 

deklaruję dobrowolny udział w obozie w dniach …………………………….................. w Ośrodku 

Sportów Wodnych Znamirowice-Załęże 

Ponadto oświadczam, iż: 
- nie mam objawów żadnej choroby zakaźnej (w szczególności: kaszlu, duszności, kataru, bólu 

gardła), wedle mojej najlepszej wiedzy nie jestem chory na chorobę zakaźną;  
- nie miałam/em w przeciągu ostatnich 14 dni świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 

ani z osobą będącą w izolacji, czy też osobą przebywającą na kwarantannie; 
- mam świadomość istniejącej sytuacji epidemiologicznej i istnienia licznych czynników ryzyka 

grożących zarażeniem się COVID-19; 
- jestem świadoma/y obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego panującego podczas obozu, 

obowiązku zachowania dystansu społecznego, zobowiązuję się do zapoznania i stosowania do 
wszelkich regulaminów, instrukcji wydanych zarówno przez AWF jak i Ośrodek podczas pobytu 
na obozie, stosowania do poleceń pracowników AWF oraz Ośrodka, a także stosowania zasad 
wzmożonej higieny i zachowania dystansu społecznego; 

- zobowiązuję się do niezwłocznego zgłoszenia objawów infekcji kierownikowi obozu, oraz 
poddania koniecznym badaniom (w szczególności pomiarowi temperatury); 

- zobowiązuje się do poddania ewentualnej kwarantannie gdyby zaszła taka konieczność; 
- w przypadku istnienia podejrzenia zarażenia lub kontaktu z osobą zarażoną, zobowiązuję się do 24 

godzin do zorganizowania powrotu do miejsca zamieszkania, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Oświadczam również, iż składając niniejsze oświadczenie nie zataiłam/em żadnych istotnych 
kwestii ani też świadomie nie podałam/em nieprawdy.  
 
 
 

miejscowość i data  podpis 
  
 
 
Dodatkowe informacje: oświadczam, że choruję/nie choruję* na chorobę przewlekłą mogącą mieć 
wpływ na przebieg ewentualnego zakażenia COVID-19 w postaci: 

………………………………………………………………………………………………………… 

UWAGA: podanie tej informacji jest dobrowolne, ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa 
i zdiagnozowania ewentualnych ryzyk, informacja ta będzie wykorzystywana jedynie w zakresie 
koniecznym dla ochrony Pana/Pani zdrowia w trakcie obozu i nie będzie nikomu udostępniana, 
a po jego zakończeniu zostanie usunięta. 

 
 
 

miejscowość i data  podpis 
 
* niepotrzebne skreślić 


